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Målen med diskussionerna  

Att få eleverna medvetna om hur bra/dåligt de syns med/utan reflexer.  

Att få eleverna att förstå att de har eget ansvar i trafiken. 

Att få eleverna medvetna om riskerna med att vistas vid vägar i mörker. 

Ge allmänna kunskaper om de regler som gäller angående reflexer. 

 

Varför behöver bilföraren se dig? 

Saker att styra in på: 

Bromssträcka – bilen måste få tid att bromsa/sakta ner, ju tidigare du syns desto bättre. 

Olycksrisk i mörker/ljus – i dagsljus syns du bättre, därför är det mindre risk för olycka. Om 

du ser till att synas i mörker blir olycksrisken mindre då också. 

 

Vad är det som gör att bilföraren ser dig? 

Saker att styra in på: 

Ljus/mörker – är det ljust ser bilföraren dig, är det mörkt måste du se till att du syns. 

Gatlyktor – de gör att du som går ser vart du går, men ljuset är för svagt för att göra så att 

bilföraren ser dig.  

Reflex – en säkerhet som gör att du syns tidigare. 

Att reflexerna syns bäst på de delar som rör sig – längst ner på arm och ben är bra ställen att 

placera dem på. 

 

Hur bra syns reflexerna? 

Gå gärna ut och mät upp/ställ upp eleverna på de olika avstånden.  

• med reflex i mörker: 125 meter från bilen 

• utan reflex i mörker: 20 till 30 meter från bilen 

Prata om olika väder – är det regn och snö syns du sämre. 
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Vem har ansvaret i trafiken? 

Saker att styra in på: 

Bilföraren har ansvar – men vad händer om han inte ser dig?  

Om olyckan är framme, spelar det någon roll vem som var ansvarig? 

Bilföraren kan inte se dig i mörker – du har ansvar att se till att du syns. 

Övergångsställen – bilföraren ska stanna, men om han inte förstår att du ska gå över? Du 

måste visa tydligt att du ska gå över. 

 

Är det lag på att bära reflex? 

Saker att styra in på: 

Lagar finns – gäller cykel, häst och vagn, spark och motordriven rullstol.  

Men: Ingen lag på att du ska ha det – men varför inte ha det? (Är det töntigt, jobbigt eller 

barnsligt? Våga utmana fördomarna med reflex och sätt detta mot fördelarna: du syns i 

trafiken och kan undvika en olycka som förstör ditt liv.) 

 

Vilka tycker du ska bära reflex? Varför? 

Saker att styra in på: 

Husdjur – låt barnen få tala om sina djur och hur de skulle känna om något hände dem. 

Reflex ger ingen garanti, men en chans. Få fram vikten av att reflex är detsamma som att 

”bry sig om”, detta kan leda till fördjupad förståelse för att t ex mamma och pappa vill att 

barnen ska bära reflex. 

 

 


